
 

ПРАВНА ПРИРОДА НАКНАДЕ ШТЕТЕ УСЛЕД НЕДОЗВОЉЕНОГ 
ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ –  

ОДНОС КОМПЕНЗАЦИОНЕ И РЕСТИТУЦИОНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ 

 

Последице недозвољеног отказа уговора о раду често су главна тема полемика међу 

стручњацима ове гране права. Имајући у виду да је рад неизоставан а уједно и изузетно 

значајан сегмент живота људског бића јер, како латинска изрека каже labor omnia vincit (рад 

све побеђује - у раду је спас), накнада штете настала услед његовог неоправданог отказа, 

свакако је вредна пажње. 

 

Сама специфичност уговора о раду своди се на разлог његовог настанка - стављање 

запосленог у подређен положај према свом послодавцу. Имајући у виду неповољнији а 

уједно и економски слабији положај у коме се запослени у односу на свог послодавца 

налази, норме радног законодавства теже свакако, заштити обе стране али, првенствено 

заштити запосленог у смислу in favorem laboratoris као слабије стране. Стога, престанак 

радног односа вољом послодавца завређује посебну обазривост суда приликом одлучивања 

у све већем броју проблематичних случајева који се пред њим појављују. 

 

У тежњи ка што је могуће подробнијем и бржем усаглашавању нашег и међународног 

радног законодавства, Закон о изменама и допунама Закона о раду, усвојен jула 2014. 

године, уводи значајне новитете, као и промене својих дотадашњих одредаба.  

Управо је  члан 191. важећег Закона о раду, који је измењен у потпуности, у сада названом 

одељку „Последице незаконитог отказа уговора о раду“ уместо ранијег „Незаконити отказ“  

поставио предмет истраживања овог рада. Сама чињеница да се приликом измена наслова 

овог одељка тежиште пребацило а тиме и одређење сузило, на последице незаконитог 

отказа завређује пажњу, коју је овај рад покушао да обрати. 

Наиме, рад као предмет истраживања поставља компарацију две врсте накнаде штете 

прописане чланом 191., са тежњом да одговори на питање да ли је или не, могуће, право на 



прописане две врсте накнаде штете остварити кумулативно или се пак, та два права 

међусобно искључују: 

 

 Прво, новелираном одредбом запосленом коме је рад престао незаконитим отказом, 

прописана је као могућност, тзв. компезациона накнада штете у износу до 18 

зарада, коју наш ранији Закон није познавао, која се одмерава према следећим 

критеријумима: времену који је запослени провео на раду код послодавца, годинама 

живота запосленог и броју чланова породице који запослени издржава . Право на ову 

накнаду штете има запослени који не захтева враћање на рад. 

 Друго, наш Закон задржао је и раније постојеће решење у случају незаконитог отказа 

уговора  тзв. реституциону накнаду штете, која обухвата изгубљену зараду и 

остала примања у периоду у коме запослени није радио, предвиђену за запосленог у 

случају да исти, захтева враћање на рад. 
 

Новелирана одредба Закона, јасно прописује могућност остваривања реституционе накнаде 

штете запосленом који захтева враћање на рад а да при томе, не даје директан одговор на 

деликатно питање: да ли запосленом који не захтева враћање на рад и коме стога припада 

право на компезациону накнаду штете уједно припада и право на реституциону накнаду 

штете или се пак остваривањем права на компезациону накнаду штете, право на 

реституциону накнаду штете искључује? Одговор на ово питање значајан је и његова 

потреба огледа се у томе што се положај законодавца  разликује у зависности од тога како 

се новелирана одредба интерпретира. Стога не чуди да се дефинитиван одговор без 

претходног тумачења и испитивања не може лако дати. 

 

Са намером да одговори на претходно постављено питање, рад се најпре бави дефинисањем 

једне а потом и друге врсте поменуте накнаде штете, у складу са разлозима и могућностима 

њиховог остваривања. Недостатак прецизности и јасног изражавања интенције законодавца 

оставила је теорији као и пракси, могућност да различитим тумачењем поменуте одредбе 

заузме супротне ставове.  

 



Прва теза овог рада засниваће се најпре на дефинисању накнаде штете као последице 

недозвољеног отказа уговора о раду. Потом, аутор ће изложити аргументе једног дела 

теорије и праксе, који заузима став да запослени који остварује право на компензациону 

накнаду штете, може уједно потраживати и реституциону накнаду штете, јер се оне према 

овом делу теорије и праксе међусобно не искључују. Иако је, како ће се у раду показати, 

број аргумената у прилог овој тези не тако велики, свакако да ће аутор покушати да прикаже 

разлоге за овакав вид тумачења поменутог законског члана. 

 

У другом делу рада аутор ће представити већински став теорије и праксе, да остваривањем 

права на компензациону накнаду штете запослени коме је незаконито престао рад, нема 

право и на реституциону накнаду штете, јер се исплатом компензационе накнаде штете све 

обавезе послодавца гасе. 

 

На крају, у трећем делу рада, поставља се и питање да ли је и у којој мери интенција 

законадавца у складу са решењима европских земаља.  

Према свему што ће претходно изложити, аутор ће у закључку заузети став водећи се оним 

што је у истраживању сазнао. Одредбе које се тичу последица накнаде штете запосленом 

услед недозвољеног отказа уговора о раду морају бити концизно регулисане а пре свега 

права запосленог морају бити јасно конципирана тако да не доводе у питање њихово 

остваривање. 

 

 


